
Інформація про виконані роботи за період з 15.03.2021 по 19.03.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Чолівська, 23 – розкопка, монтаж хомута Ø150; 

- вул. Олени Теліги, 1 – розкопка на каналізаційному колекторі, монтаж 

хомута Ø600; 

- вул. Чолівська, 19, 19/2 – розкопка, монтаж хомута Ø150; 

- вул. Волонтерська, 15 – перекриття та монтаж запірної арматури Ø25; 

- вул. Селезньова, 65 – розкопка, монтаж хомута Ø100; 

- на нових очисних спорудах (колектор) – монтаж хомута Ø600. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Грушевського, 67 – монтаж хомута Ø150; 

- вул. Музейна, 1 – заміна ПУ труби 0,5 м.п. Ø25; 

- вул. Князя Володимира, 24 – монтаж хомута Ø32; 

- вул. комісара Наровського, 55 – монтаж хомута Ø100; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 32 (пожежний поїзд) – заміна пожежного 

гідранту; 

- накриття колодязів по вул. Кривоноса, 4, Маяковського, 14, 68, Сергія 

Кемського, 67, Музейна, 6. 

 

Врізка манометра на ПВС по вул. Гастелло, 22. 

Промивання каналізації під тиском по вул. Івана Котляревського, 4. 

Благоустрій на місцях розкопок: вул. Івана Котляревського, 4, вул. Гастелло, 16. 

 

Всього виконано 126 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Шевченка, 46-Б – шпаклювання стін 20 м2; 

- вул. Горького, 14-В – механічна чистка котла; 

- вул. Пашинська, 6-Г – механічна чистка котла; 

- технічне обслуговування газових розподільних установок – 5 шт.; 

- технічне обслуговування газових пальників – 6шт.; 

- ремонт електродвигунів – 2 шт.; 

- ремонт підживлювального насосу – 1 шт. 

 

Заміна мереж: 

- вул. Сосновського, 64 – 66  – 2 м.п. Ø133; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 15 – 40 м.п. Ø63; 

- вул. Шевченка, 74 – 1 м.п. Ø159; 

- вул. Каштанова, 18 – 8 м.п. Ø57; 



- вул. Грушевського, 72 – 1 м.п. Ø89; 

- демонтаж повітряної мережі 70 м.п. Ø57. 

 

Обстеження мереж централізованого опалення всіх котельнь. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2268 м3; 

приватний сектор – 375 м3; утилізовано – 3000 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 210 м3; прибирання парку та скверів – 15 м3. 

2. Омолодження дерев по вул. Південна, 12-А; санітарне обрізування 

дерев по вул. Сергія Кемського. 

3. Прибирання від змету вул. Сосновського, вул. Грушевського, вул. 

Шевченка, вул. Героїв Чорнобиля, вул. І. Франка; профілювання вул. 

Ковельська; улаштування під’їзної дороги від буд. 137-А по вул. Грушевського;  

прибирання автобусних зупинок, урн по місту, прибирання закріплених за 

підприємством територій. 

4.  Монтаж мереж по вул. Підпільників Дідківських; заміна ламп по вул. 

Грушевського, Т.Кралі, Селезньова, Шевченка; ремонт ТП 57, 52, 27, 2; 

демонтаж дорожнього знаку по вул. Героїв Чорнобиля біля ТЦ «Місто». 

 

КП «Грозинське» 

 

1. Вивезення сміття – 6 м3. 

2. Прочистка каналізаційного колектору – 50 м.п. 

3. Відкачування води (ґрунтових вод) з підвальних приміщень по вул. 

Центральна, 5, 9. 

4. Чистка каналізаційних насосів після відкачування. 

 

КП «Михайлівське» 

 

1. Накачування води у водонапірну вежу. 

2. Відкачування стоків на поля фільтрації. 


